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При отлична създадена
предварителна организация,
реализирана от президента
на СКЛА „Черно море –
2005” Балчик Десислава Ан-
дреева, майка на 3 деца и не-
йния съпруг Андриан Анд-
реев, треньор на клуба във
всички възрастови групи, се
проведе Първият турнир по
хвърляния „Дионисополис”,
включен в спортния кален-
дар на БФЛА.

Много пред да започне
спортният празник беше до-
шла линейка с медицински
екип, носеше се непрекъсна-
то информация от водещия
Петър Маринов. 77 състеза-
тели участваха в повече от ед-
на спортна дисциплина и пре-
дставляваха 9 спортни клуба:
АК „Г.Дъков” – Плевен; ЛК
„Виа Атлетикс” – Разград;
СКЛА „Черно море – 2005” –
Балчик; СКЛА „Атлет” – Кар-
нобат; „Добруджа 99” – Доб-
рич; СКЛА „Хаммер -ХВ” –
Трявна; „Черно море – Атле-
тик” – Варна; СКЛА „Вая –
94” – Бургас; „Класа” – Со-
фия. Те превърнаха съботния
ден на 18 май в незабравим
спортен празник, и то в 13
спортни дисциплини.

А ето имената на първите
победители: Хвърляне на то-
пка-момичета до 14 г. 1.Кри-
стияна Николова – Пле-
вен;2.Яна Копчева – Плевен;
3. Венелина Петкова – Тряв-
на; Хвърляне на чук, момче-
та до 14 г. 1.Алекс Христов –
Карнобат; 2.Валентин Андре-
ев – Балчик; 3.Никола Янъков
– Балчик; тласкане гюле: де-
войки, ст.възраст: 1.Рената
Цанкова – Плевен; 2.Иванка
Филипова – Трявна; 3.Викто-
рия Миткова – Плевен; Хвър-
ляне на чук, девойки мл.въз-
раст: 1.Екатерина Димова –
Балчик; 2.Нора Стоянова –
Разград; 3. Гергана Иванова
– Добрич; Скок дължина от
място, момичета до 14 г.
1.Кристияна Николова – Пле-
вен; 2.Мария-Магдалена Аб-
рашева – Балчик; 3.Венелина
Петкова – Трявна; Хвърляне
на чук, момчета до 16 г.:
1.Мерт Рашид – Разград;2.Ге-
орги Барбутов – Бургас; 3.Ни-
кола Михов – Добрич; Хвър-
ляне на топка – момчета до
14 г.1.Алекс Христов – Кар-
нобат; 2.Никола Колев – Бал-
чик; 3.Валентин Андреев –
Балчик; Хвърляне на чук ,
юноши, ст.възраст: 1.Петър

Крумов – Варна;2.Даниел
Джахани – Балчик;3.Михаил
Димитров – Добрич; тласка-
не гюле , момчета до 16 г.: 1.
Николай Петров – Добрич,
2.Михаил Михалев – Добрич,

3.Христо Банков – Балчик;
хвърляне чук, момичета до 14
г.: 1.Кристияна Николова –
Плевен; 2.Яна Копчева – Пле-
вен, 3. Мария – Магдалена
Абрашева – Балчик; Хвърля-

не на чук, девойки, ст.възраст:
1.Антония Щерева – Карно-
бат; 2. Виктория Миткова –
Плевен, 3. Рената Цанкова –
Плевен; хвърляне чук – мъ-
же: 1. Здравко Димитров –
София, 2. Айхан Апти – Бал-
чик, 3. Борис Йорданов – Бал-
чик; хвърляне на чук – юно-
ши, младша възраст: 1. Геор-
ги Христов – Балчик, 2. Радко
Минков – Бургас, 3. Георги
Байгънов – Бургас.

Първият лекоатлетически
турнир по хвърляния „Дио-
нисополис” се превърна в
умалено държавно първен-
ство , защото на 16-18 юни
същите състезатели отново
ще мерят сили в гр. Правец.

След възторжените зрите-
ли беше и кметът на нашата
община Николай Ангелов,
който връчи медалите на чу-
кохвъргачите – мъже. Три пъ-
ти прозвучаха благодарстве-
ни думи в знак на признател-
ност и уважение към спон-
сорите на турнира: Община
Балчик; СКЛА „Черно море
– 2005”; нотариус Обретен
Обретенов; бензиностанция
„Лафи”; „Балклас” ЕООД –
Балчик; фирма „Конкорт –
груп България”АД с предсе-

дател Димитър Стоянов;
фирма за безалкохолни и ал-
кохолни напитки „ПАТО”.

На заелите първите3 места
състезатели бяха раздадени
медали, като хвърлячите на
чук на 16 г., които са в призо-
вата тройка, получиха вауче-
ри на стойност 1080 лв. Вси-
чки си тръгнаха много до-
волни от турнира, ала най-ве-
че малката плевенчанка Кри-
стияна Николова /с три ме-
дала/, заедно с нейната тре-
ньорка копиехвърлячката,
изявената Галя Тончева Ни-
колова; балчишката „желяз-
на лейди” Екатерина Димо-
ва /с нов личен рекорд /; не-
жната добричлийка – десе-
токласничката Гергана Ива-
нова; нашите млади и обе-
щаващи съграждани Здрав-
ко Димитров и Георги Хрис-
тов. Мнозина видяхме радо-
стните сълзи в очите на Ма-
рияна Станчева, майка на
изявения Георги Христов.

Който не е дошъл и видял,
много е изтървал. Очакваме
с нетърпение изявите на
всички лекоатлети през ме-
сец ноември на мемориала
„Огнян Илиев”.

Георги ЙОВЧЕВ

А. Апти, кметът Н. Ангелов, Здр. Димитров и Б. Йорданов

Плаче ми душата мила,
сълзи рони тя през май,
знай кога се е простила
с ученическия рай.

Пазим мигове сърдечни.
Спомен вечен - детски глас,
песни наши безконечни
всеки ден и всеки час.

Бяхме двама във редички
цвят се пукаше навън,
канеше звънецът всички,
сладък беше меден звън.

С двойки, с тройки и петички
сядахме си на чина.
Като пролетни пчелички
сбирахме си ний меда.

Със смях и весели шегички
до много слънце, жар и плам,
сладки мамини душички
на баба внучето е там.

Беше времето, когато
бяхме с радости и със мечти,
свърши слънчевото лято,

спомен за изминалите дни!
                           Иван СТАТЕВ
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